MODALIDADES
Na área da dança disponibilizamos diversas modalidades dirigidas para crianças:
Ballet Clássico, Contemporâneo, Hip-Hop e Dança Criativa; com programas
curriculares específicos e acreditados internacionalmente. Também existem
modalidades dirigidas para o público adulto: Yoga, Dance Fit, Barra no Solo e Ballet
Clássico Adultos.
Na área da música lecionadas aulas particulares de : piano, guitarra,
violino, canto / coro.
CORPO DOCENTE
A equipa de trabalho é constituída por vários professores, cada um deles
vocacionado para a sua modalidade.

PROGRAMA DE ENSINO
O curso de Ballet Clássico é constituído por diferentes níveis, começando no PréPrimário, seguido do Primário, Grau I até ao nível Avançado; o método utilizado nas
aulas de Ballet Clássico é o da "Imperial Society Teachers of Dancing" (ISTD). Os
alunos têm a possibilidade de se candidatarem anualmente aos exames desta
academia e receberem o respetivo diploma.
Ao longo do ano irão se realizar aulas abertas para os alunos poderem mostrar
o trabalho desenvolvido, assim como serão assinaladas comemorações de
datas especiais, tais como Dia da Mãe, Dia do Pai, Dia Mundial da Dança…
Espetáculo anual realizado num dos teatros da cidade, interagindo com as três
formas de arte dança, música e escrita.
Workshop durante as pausas letivas em áreas de interesse ligadas á dança, música
e teatro.
A qualidade do ensino é um compromisso da Eu Danço.

PROTOCOLOS
A escola Eu Danço, tem alargado a sua ação com a celebração de protocolos de
colaboração com diversas instituições. Este processo tem sido progressivo, pois,
também neste ponto os critérios são exigentes, nomeadamente quanto á qualidade
do ensino de Dança que é disponibilizado. Neste caso, todos os alunos pertencentes à
instituição têm direito automaticamente a um desconto de 10% em todas as
modalidades da escola Eu Danço. Nesta situação os alunos deslocam-se á escola Eu
Danço e frequentam as aulas nos horários previstos.
:: Contactos
Avenida António Domingues dos Santos 205,
4460-237 Senhora da Hora
Telefone: 224032116 / Telemóvel: 966169831
Email: geral@eudanco.pt
Site: www.eudanco.pt
Facebook: http://www.facebook.comeudanco2012

